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РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ   

 

1.1 Въведение в раздела  
Картата отдолу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато кликнат върху 
респективната част 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

Този модул предоставя информация за различни умения, приложения и портали, които могат да 
бъдат използвани от търсещите работа за влизане или повторно навлизане на пазара на труда. 
Съществуват разнообразни дигитални инструменти и умения, свързани с търсенето на работа, но 
някои от тях са Canva и Portfoliobox. 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

• Творческо мислене: Това е способността да се обмисля или търси нещо по нов начин. 
То е дефиницията на „мисли нестандартно“. 

• Презентационни умения: Отнася се за всички качества, които се изискват, за да 
създадете и предложите ясна комуникация. 

• Комуникативни умения: обмяна на информация чрез говорене, писане. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В края на тoзи модул ще можете: 
• Да разберете как да създадете дигитален дизайн използвайки инструмента за графичен 

дизайн Canva  
• Да разберете как да се рекламирате (лична марка, персонален branding) 
• Да разберете защо е важно да се рекламирате 
• Да разберете как да изградите своето портфолио онлайн използвайки Portfoliobox 
• Да разберете как да създадете свой собствен блог  
• Да разберете как да поддържате блог 

DIGCOMP РАМКА 

Сфера на компетентност 3: 
 
3.1 Развитие на дигитално съдържание  

ПРЕПРАТКИ (ако са налични) 

• Canva (n.d.). Взето от  www.canva.com  
• Portfoliobox (n.d.). Взето от  https://www.portfoliobox.net/    

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако са налични) 

 

 

1.2 Карти за дейност 
 

1.2.1 Ниво за начинаещи  
 

Карта за дейност 1  -  Въведение в Canva 

Въведение в Canva 

НИВО 

Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Тази тема предоставя информация за това какво представлява личната марка, как да се 
популяризирате с Canva (онлайн графичен софтуерен инструмент) и защо уменията за 
креативност са от съществено значение за уменията за заетост. 
 
Личната марка е терминологията да се представяте на другите като завършен, умен и 
квалифициран човек. Саморекламата може да се направи чрез разговор лице в лице, публикации 
в платформи на социални медии, публични речи и т.н. 
 
Личното брандиране е важно умение за кариерно развитие и търсене на работа поради факта, че 
трябва да се повишите до потенциални работодатели, за да станете потенциален кандидат. 
 
Canva е БЕЗПЛАТЕН инструмент за графичен дизайн, натоварен с лесни за използване функции, 
които всеки може да създаде разнообразно увлекателно съдържание, което се споделя. Canva 
предлага селекция от предварително оразмерени шаблони като заглавка и банер в социалните 
медии, плакати, покани, презентации, реклами и др. За повече шаблони и функции можете да 
закупите лиценза „Premium“, който предлага повече елементи, икони, снимки и т.н. 
 
Canva предлага възможността да проектирате професионални оформления и последователно 
зашеметяващи графики, което създава впечатление на потенциалните работодатели, че вашата 
работа е професионална. 
 
Чрез Canva можете да рекламирате: 
- Личност 



 
 

Digital Content Crea�on                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  5 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

- Умения 
- Преживявания 
- Умения за решаване на проблеми 
- Страст 
- Креативност  
 
„Креативността е като кислород… просто е там“ – Бет Нилсен Чапман / Beth Nielsen Chapman 
 
Canva предоставя подходящите знания за подобряване на „уменията за творчество“ на търсещите 
работа, тъй като тези умения са нужни не само за графичните дизайнери или творческите 
индустрии, но са необходими и за решаване на проблеми, ръководене на екип или правене на 
презентации / речи и т.н. 
Креативните умения могат:  
- да подтикнат всеки з а стане предприемач 
- да помогнат на всички да намерят по-добра работа  
- да бъдат по-продуктивни с дигиталните технологии   
- да дадат старт и направят една идея реалност 
 

НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Canva 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 минути 

ОЦЕНЯВАНЕ  

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Личната марка е терминологията, с която се представяте пред другите като завършен, умен 
и квалифициран човек. 
a) Вярно 
b) Грешно 

2. Canva е безплатен инструмент за графичен дизайн 
a) Вярно 
b) Грешно  

3. Canva предлага избор от персонализирани шаблони (единствено). 
a) Вярно 
b) Грешно  

4. Canva не може да предложи повече шаблони и функции като елементи, икони и т.н.  
a) Вярно 
b) Грешно 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
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https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/  

 

Карта на дейност 2  -  Въведение в Portfoliobox 

Въведение в  Portfoliobox  

НИВО 

Елементарно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Тази активност предоставя цялата необходима информация за инструмента ‘Portfoliobox’  като 
например какво е ‘Portfoliobox’ и защо е важен, главните характеристики на ‘Portfoliobox’ и как да 
навигирате през ‘’Portfoliobox’.  
 
Portfoliobox ви позволява да създавате и съхранявате портфолио онлайн на техния сайт. 
Безплатно портфолио на PortfolioBox позволява създаването на персонализирано портфолио, но с 
някои ограничения, като лимит от 50 изображения. Те предоставят многобройни дизайнерски 
шаблони, а търсещите работа имат право да комбинират компоненти от различни дизайнерски 
шаблони в избрания дизайн на портфолио. 
 
Изработването на онлайн портфолио е един от най-добрите начини да представите работата си на 
едно място и добавя допълнителна стойност към автобиографията ви. Дори ако вече използвате 
различни профили в социални мрежи, онлайн портфолиото предоставя потенциални 
работодатели, клиенти, потребители, агенции с вашата онлайн личност и идентичност. 
 
Разгледайте ‘Portfoliobox’  
 
Щракнете върху https://www.portfoliobox.net/  
 

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/
https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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Фигура 1: Скрийншот от началната страница на  Portfoliobox. Трябва да напишете 
www.portfoliobox.net  

 
 

НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Portfoliobox 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин.  

ОЦЕНЯВАНЕ  

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Portfoliobox позволява създаването и съхраняването на онлайн портфолио на техния сайт  
a) Вярно 
b) Грешно 

2. Безплатно портфолио на PortfolioBox позволява персонализирано портфолио, но с някои 
ограничени като лимит от 30 изображения  
a) Вярно  
b) Грешно 

3. Търсещите работа нямат право да смесват и съчетават компоненти от различни 
дизайнерски шаблони със своя персонализиран шаблон за дизайн 

http://www.portfoliobox.net/
http://www.portfoliobox.net/
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a) Вярно 
b) Грешно 

4. Онлайн портфолиото е един от най-добрите начини за представяне на вашата работа 
a) Вярно 
b) Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 
https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/  

 

1.2.2 Средно ниво  
 

Карта на дейност 3  -  Създаване на профил и навигация в Canva 

Създаване на профил и навигация в Canva 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Тази тема предоставя ръководство стъпка по стъпка за това как да създадете профил и да навигирате 
през инструмента за гтафичен дизайн Canva. 
 
 

1. Навигирайте през ‘Canva’  
 

СТЪПКА  1: Посетете  https://www.canva.com/ https://www.canva.com/  
СТЪПКА 2: Щракнете върху ‘Sign up with Google’ (Вписване чрез Гугъл), ‘Sign up with Facebook’ 
(Вписване чрез Фейсбук)  или ‘Sign up with e-mail’ (Вписване чрез електронна поща) 
СТЪПКА 3: Следвайте инструкциите за създаване на вашия профил  
 
 
 

https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/
https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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Фигура 2: Скрийншот от началната страница на  Canva. Трябва да напишете  

www.canva.com  
 

 
 

Фигура 3: Скрийншот от началната страница на Canva, който обяснява как да създадете своя 
профил. Попълнете задължителните данни в празните полета на вашия екран. 

 
 

Това е вашият профил/акаунт. 
СТЪПКА 4: Щракнете върху вашето има, за да редактирате настройките на профила си  
 
 
  
 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
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Фигура 2: Скрийншот от началната страница на Canva, която обяснява как да редактирате 
настройките на вашия акаунт  

 
 
* БЕЛЕЖКА:  
 
Може да проверите вашия акаунт от горната лента за навигация и да изберете Шаблони (Templates), 
Икони (Icons), Снимки (Photos) и т.н. или можете да превъртите надолу и да изберете шаблон. 
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Фигура 3: Скрийншот от началния екран на Canva, който обяснява къде да откриете пре-
оразмерените шаблони 

 
* БЕЛЕЖКА:  
Можете да навигирате през вашия профил като използвате лявото странично меню: 
- All your designs: достъп до всички ваши проекти 
- Recent designs: Най-новите ви проекти  
- Brand Kit: Бранд кит (комплект с елементи на личната марка и проекти)  наличен само ако имате 
Canva Pro акаунт 
- All your folders: Всички ваши папки. Можете да организирате проектите си в папки. 
- Trash: Кошче. Вашите изтрити проекти.  
 

 
Фигура 4: Скрийншот от началната страница на Canva, който обяснява как да се ориентирате 

в менюто вляво и където потребителят може да открие всичките си проекти, скорошни 
проекти, наръчник на марката, папки и кошче. 

 
 

НЕОБХОДИМИ ИНТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Canva 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 мин. 



 
 

Digital Content Crea�on                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  12 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

ОЦЕНЯВАНЕ  

3-4 Въпроси за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Потребителите не могат да се впишат с техния Google профил 
a) Вярно 
b) Грешно  

2. Потребителите могат лесно да сменят настройките на профила си, напр. потребителско име  
a) Вярно 
b) Грешно 

3. Потребителите могат да изтрият всеки шаблон. 
a) Вярно  
b) Грешно 

4. Потребителите не могат да видят техните най-скорошни проекти на началната страница. 
c) Вярно 
d) Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/  

 

Карта на дейност 4  -  Създаване на профил и навигация в 
Portfoliobox 

Създаване на профил и навигация в Portfoliobox 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/
https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/
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Главната цел на тази дейност е да предостави цялата необходима информация относно 
навигацията в онлайн инструмента ‘Portfoliobox’ и създаването на профил.  
 

1. Създаване на профил в ‘Porfoliobox’ 
 
 
СТЪПКА 1: Посетете https://www.portfoliobox.net/  
СТЪПКА 2: Щракнете върху „Създайте безплатен профил“ - ‘Start your Free account’  
 
 

 
 
Фигура 1: Скрийншот от началната страница на PortfolioBox, който обяснпва как да се създаде 

профил (Create an account) 
 
 
 
СТЪПКА 3: Попълнете задължителните полета (заглавие на уебсайта, професия, имейл, парола)  
 
 

https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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Фигура 3: Скрийншот от началната страница на PortfolioBox Homepage, който обяснява как да 

създадете профил. Попълнете задължителните полета в празните места на вашия екран 
 

* БЕЛЕЖКА:  
- Това е пример за създаден профил (Фигура 4) 

 
 

 
 

Фигура 4: Скрийншот от профил в Portfoliobox и как изглежда 
 
 

2. Поддръжка на клиенти 
 
ПОЛЕЗНО: ‘Portfoliobox’ предлага поддръжка на клиенти в реално време 
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СТЪПКА 4: Щракнете върху синия бутон (десен долен ъгъл) 
 
 
 

 
 
 

Фигура 6: Скрийншот от акаунт в Portfoliobox и как да открием Поддръжка на Клиенти/ 
Customer Support  

 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Portfoliobox  
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ 

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Потребителите могат да се впишат с техния Google профил. 
a) Вярно 
b) Грешно  

2. Необходимите полета за създаване на профил са „заглавие на уебсайт, имейл, парола“ 
a) Вярно 
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b) Грешно 
3. Полето „професия“ е задължително при създаването на профил 

a) Вярно 
b) Грешно  

4. Portfoliobox не предлага Поддръжка на клиенти 
a) Вярно 
b) Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/   

 

Карта на дейност  5  -  Създаване на вашия блог  
Създаване на вашия блог 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Стартиране на блог безплатно  
 
Няколко платформи за блогове ви позволяват да създавате блог безплатно. Всичко, което трябва 
да направите е да изберете този, който ви харесва, да регистрирате акаунт и да започнете да 
пишете. Например, можете да стартирате безплатен блог на WordPress.com, Blogger или Tumblr 
за броени минути. Ще използвате Blogger, за да създадете свой собствен блог. 
 
Избиране на ниша за вашия блог 
 
Ниша е тема, за която пишете най-често във вашите блогове. Така че трябва да решите темата и 
заглавието на вашия блог сайт и за какво ще пишете.  
 
Например има много блогове за „здравословен начин на живот“, които дават съвети за начин на 
живот. Те често предлагат интересни рецепти, споделят упражнения, говорят кои храни да се 

https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/
https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/
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избягват и т.н. Воденето на здравословен начин на живот е тяхната ниша. Направете списък с 
идеи, за да изберете вашата тема. 
 
Направете списък с вашите интереси или хобита 
 
Кои теми ви вълнуват? Избройте ги всичките, например: спорт, йога, готвене, музика или 
компютри. 
След това избройте постиженията, скоито се гордеете, като музикален или артистичен талант 
или спортни постижения.  
След това избройте неща, за които знаете повече или се интересувате като например околната 
среда или градския живот. После избройте трудностите, които сте преодолели или победили. 
 
По време на това упражнение ще добиете по-добра представа за темите, които ви пасват. Тези, 
по които сте най-запалени вероятно ще бъдат най-добрите кандидати за вашата ниша в блога.  
 
Причината за това е, че блогването е приятен процес и повечето хора искат да научат повече за 
областта, за която пишат. Трябва темата да ви вълнува или интересува  
 
Ограничете областта, за която искате да пишете. Ако изберете твърде обширна тема ще ви е 
трудно да се откроите от тълпата.  
 
Регистрирайте вашия блог  
 
Посетете https://www.blogger.com/ за да откриете своя профил в BlogSpot (Фигура 1). 
 
 

 
 

Фигура 1: Скрийншот от началната страница на Blogger. Трябва да напишете  
www.blogger.com  

 
Вашият блог ще бъде свързан с вашия акаунт в Google или имейл адрес на googlemail и ще се 
подчинявате на правила и ограничения, определени от платформата. Те могат да ви ограничат 
или забранят да използвате, например, реклами или дори да поставят техни собствени реклами 
във вашия блог. Ако е необходимо, ще трябва да настроите имейл адрес на Gmail на адрес 
http://www.google.com. 
 

https://www.blogger.com/about/?bpli=1
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Ще трябва да имате заглавие за вашия блог, например ако искате да покажете своята творческа 
страна - Creative Me - или бихте могли да използвате - Smart working - ако искате да го свържете 
с търсенето на работа. 
Трябва да настроите показвано име - името, под което ще бъде публикуван вашият блог. 
Изберете уеб адрес на блог - името на вашия безплатен акаунт в блога ще бъде в тази форма: 
“blogname.blogspot.com”, така че можете да изберете creativeme.blogspot.com 
 
Добавете вашата лична информация и данни към блога, трябва да включите снимка или 
изображение, което представлява вашия блог. Можете да използвате Google Търсене, за да 
намерите изображения, които можете да използвате безплатно - например потърсете блогове - 
изберете Изображения и инструменти (Images and Tools)  - Права за използване (Usage rights) - 
етикет за повторна употреба. Това са изображения, които можете да използвате без авторски 
права. 
 
Гледайте видеоклипа за използването на  Blogger 
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY 
 
Проектиране на вашия блог в Blogger 
 
Главният изглед на вашия блог се нуждае от добър дизайн и ясно оформление. Ще искате да 
създадете среда, която е едновременно привличаща вниманието и практична. В дългосрочен 
план искате посетителите ви да намират лесно информацията във вашия блог. Не искате 
посетителите да бъдат обезкуражени от цветовете, които избирате или от неинтуитивния и 
непрактичен начин, по който се показва информацията. Вашият дизайн е много важен, тъй като 
може да предизвика или недоверие към вашия блог, или незабавно приемане на това, което 
казвате. 
 
В един блог, съдържанието се състои от статии или публикации които пишете. Някои блогове 
имат множество автори, всеки от които пише свои статии. Обикновено авторите съставят своите 
статии в уеб-базиран интерфейс, вграден в самата блогова система. Също така може да пишете 
блога си в Word  или Notepad и да го копирате и поставите в редактора на блога. 
 
Много блогъри запазват страничните ленти и слагат тук връзки към най-добрите си статии. 
 
Гледайте видеото  https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs 
 
Размислете върху дизайнерското видео и отделете време за организиране на начина, по който 
изглежда вашият блог сайт. Отидете в блога си в Blogger и актуализирайте дизайна му. Уверете 
се, че сте включили снимка или изображение, което представлява вас и вашия блог. 
 
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Достъп до интернет от лаптоп или компютър 
 
Видео за настройка на блог  https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY 
 
Embedded code  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/n3kjzIFSwkY" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
 
Видео за дизайн на блога  https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs  

https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
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Embedded code  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Wb_m6wGuvhs" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
 
НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

20 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ 

3-4 Въпроси за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Нишата на вашия блог е номера на публикации, които създавате 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
2. Блогът ви е свързан към вашия Google имейл акаунт  

A) Вярно 
B) Грешно 

 
3. Главната страница на вашия блог трябва да е добре проектирана и да има добро 

оформление. 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
4. Трябва да платите, за да създадете блог в Blogger 

A) Вярно 
B) Грешно 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-
Blogger_logo.svg.png  
 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
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1.2.3 Напреднало ниво 
 

Карта за дейност 6  -  Създаване на дизайн в Canva  

Създаване на дизайн в Canva 

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Тази тема предоставя информация за това как да създадете онлайн дизайн, различните опции за 
шаблони, предоставени от Canva и ръководство стъпка по стъпка как да създадете дизайн, например 
лого, и как да изберете различни шаблони за различни проекти като визитки, презентация или банер за 
LinkedIn.  
 
Някои идеи как да се рекламирате са:  
 

- Професионална снимка 
- Лого 
- Визитка 
- Професионално изявление за марка: професионална визуална идентичност споделена във 

всички акаунти в социалните медии като заглавно изображение в LinkedIn, например. 
 
 
 

1. Създайте професионално лого  
 

• СЪВЕТ: Може да създадете свое професионално лого, защото то дава допълнително 
предимство на вашата личност да се открои пред потенциални работодатели.  

 
СТЪПКА 1: Щракнете върху „Създаване на дизайн“ (Create a design) 



 
 

Digital Content Crea�on                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  21 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 
Фигура 1: Скрийншот от стартовата страница на Canva; в горната лента на задачите можете 

да кликнете върху „Създаване на дизайн“ (Create a design) 
 
СТЪПКА 2: Кликнете върху  ‚Създаване на дизайн‘ (Create a design) 
СТЪПКА 3: Кликнете  върху ‚Лого‘ (Logo) 
 
 

 
Фигура 2: Скрийншот от началната страница на Canva и как да се създаде дизайн на лого 
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* БЕЛЕЖКА:  
 
- Втора опция: Използвайте полето за търсене, въведете ‘Logo’ и изберете шаблон 
- Трета опция: Превъртете надолу  
 

 
 

Фигура 3: Скрийншот от страницата за редактиране в Canva и как изглежда версията за 
редактиране на шаблона за лого 

 
СТЪПКА 4: Кликнете върху ‚Неозаглавен дизайн‘ (Untitled design), за да преименувате проекта  
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Фигура 4: Скрийншот страницата за редактиране на Canva и как да преименувате шаблон за 
дизайн на лого 

 
 
СТЪПКА 5: Кликнете върху ‚Файл‘ (File)  
 

 
 

Фигура 5: Скрийншот от страницата за дизайн на лого в Canva. В горната лента на задачите 
можете да щракнете върху раздела ‚Файл‘ (File) и да видите наличните опции 

 
 
* БЕЛЕЖКА:  
 
- Бутонът „Файл“ включва: „Създаване на нов дизайн“ (Create a new design), „Показване на полета“ 
(Show margins), „Показване на зона за печат“ (Show print bleed), „Запазване или запазване в папка“ 
(Save or Save to folder), „История на версиите“ (Version history), „Направяне на копие“ (Make a copy)  
 
 
СТЪПКА 4: Кликнете върху ‚Споделяне‘ (Share)  
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Фигура 6: Скрийншот от Canva – Дизайн на лого, който обяснява как да споделим шаблон с други 
хора и екипи 

 
* БЕЛЕЖКА:  
 
- Бутонът за споделяне Share включва: споделяне към електронната поща на потребител за преглед и 
редактиране  
- Избор на тип файл за сваляне на вашия дизайн (PNG, JPG, PDF)   
 
 
СТЪПКА 5: Кликнете върху ‚Сваляне‘ (Download) 
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Фигура 7: Скрийншот екрана за лого дизайн на Canva, който обяснява как да свалим шаблон 

 
 
* БЕЛЕЖКА:  
 
- Бутонът за сваляне включва споделяне на линк, имейл, социални медии, Dropbox и т.н. 
 
 
СТЪПКА 6: Кликнете на Шаблони (Templates) 
 

 
 

Фигура 9: Скрийншот from Canva - Logo Design which explains how to start edit the pre-sized template 
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* БЕЛЕЖКА:  
 
- Изберете предварително оразмерен шаблон или потърсете шаблон с помощта на полето за търсене  
- Можете да адаптирате/промените всичко от предварително оразмерения шаблон за вашите нужди 
 

 
 
Фигура 10: Скрийншот от екрана за дизайн на лого в Canva, който обяснява как да търсим шаблони 
 
СТЪПКА 7: Side Panel 
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Фигура 11: Скрийншот от екрана за дизайн на лого в Canva; как да използваме менюто отляво за 
шаблони, качвания, снимки, текст, видео, фон и т.н. 

 
* БЕЛЕЖКА:  
 
- Страничният панел включва основните раздели, които се използват за създаване на всеки дизайн на 
Canva. Можете да кликнете върху всеки раздел и да добавите каквото и да е в шаблона, като Снимки (или 
да качите снимка), Елементи (като линии, графики, решетки, рамки, фигури, стикери и т.н.), Текст или 
Промяна на фона и т.н. 
 

 
 
 

2. Създаване на банер за LinkedIn 
 

• СЪВЕТ: Можете да създадете толкова дизайни, колкото искате.  
 
 
СТЪПКА 1: Кликнете върху ‘Create a design’ (Създаване на дизайн) 
СТЪПКА 2: Кликнете  върху ‘LinkedIn Banner’ 
СТЪПКА 3: Изберете шаблон и започнете да редактирате предварително оразмерения банер за 
LinkedIn.  
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Фигура 13: Скрийншот от Canva, който обяснява как да създадем нов дизайн за банер в LinkedIn. 
 

  
 

Фигура 12: Скрийншот от Canva, който обяснява как да редактирате предврително оразмерен 
банер за LinkedIn.  

 
*БЕЛЕЖКА:  
 
- Размери на банер за LinkedIn: 1400 x 425 px 
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НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Canva 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ  

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Потребителите могат да търсят шаблони  
a) Вярно 
b) Грешно 

2. Потребителите не могат да преименуват шаблони 
a) Вярно 
b) Грешно 

3. Потребителите не могат да споделят дизайни с други  
a) Вярно 
b) Грешно  

4. Потребителите могат да изберат типа файл, в който да свалят своя дизайн (PNG, JPG, PDF) 
a) Вярно  
b) Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/  

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/
https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/
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Карта на дейност 7  -  Изградете своето онлайн портфолио 

Изградете своето онлайн портфолио  

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Основната цел на тази дейност е да се осигури ръководство стъпка по стъпка за това как да 
започнете изграждането на онлайн портфолио с помощта на онлайн инструмента Portfoliobox. 
 

1. Изграждане на онлайн портфолио  
 
 
СТЪПКА 1: Кликнете на  ‘Manage Pages’ (Управление на страници) 
 

 
 
 

Фигура 1: Скрийншот от PortfolioBox, който обяснява как се създават нови страници в 
портфолио. В горната лява лента на менюто можете да кликнете върху раздела Управление на 

страници (Manage Pages) и да изберете Нова страница (Choose New Page) 
 

* БЕЛЕЖКА: 
 
- Препоръчително е да създадете една страница за всеки отдел във вашата автобиография: 
образование, професионален опит, квалификации и т.н.  
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СТЪПКА 2: Изберете тип съдържание, което да се добави към съществуваща страница 
 

 

 
 

Фигура 2: Скрийншот от PortfolioBox, който обяснява как да създадете нови страници в 
портфолиото и как да избере подходящите страници за него. 

 
 
СТЪПКА 3: Въведете името на страницата и го добавете към главното меню  
 

 
 

Фигура 3: Скрийншот от PortfolioBox, който обяснява как да се дават заглавия на страници  
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СТЪПКА 5: Добавете съдържание на вашите страници  
СТЪПКА 6: Кликнете върху името на страницата, за да редактирате връзката към менюто на 
страницата 
 

 
Фигура 5: Скрийншот от PortfolioBox, който показва как изглежда новата страница 

 
 
* БЕЛЕЖКА: За да изтриете страница, кликнете на ‘Change content’ (Сменете съдържание) и после 
кликнете ‘Delete’  (Изтриване) 
 

 
 

Фигура 8: Скрийншот от PortfolioBox, който обяснява как да изтриете страница 
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2. Публикувайте онлайн портфолио 

 
СТЪПКА 7: Кликнете на  ‘Publish’  (Публикуване) 
 

 
 

Фигура 9: Скрийншот от PortfolioBox, който обяснява как да публикуваме страница в 
портфолиото  

 
СТЪПКА 8: Изберете ‘New domain’ (Нов домейн) или ‘Existing domain’ (Съществуващ домейн) за да 
определите къде искате да публикувате вашата страница 
СТЪПКА 9: Кликнете на ‘New Domain’ (Нов домейн) 
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Фигура 10: Скрийншот от PortfolioBox, който обяснява как да публикувате вашия уебсайт на 

нов домейн 
 
 
СТЪПКА 10: Въведете предпочитаното име за вашия домейн и натиснете ‘Search’ (Търсене), за да 
видите наличността на домейна  
 
СТЪПКА 11: Кликнете за домейни в дясното меню, които са безплатни и налични за използване  и 
после кликнете на ‘Get it’ (Вземи) 
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Фигура 12: Скрийншот от PortfolioBox, който обяснява как да търсим нови домейни 
 

 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Portfoliobox  
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ  

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Потребителите могат да изберат всякакъв тип съдържание да бъде добавено в техните 
страници 
a) Вярно 
b) Грешно  

2. Потребителите не могат да изтрият всяка страница 
a) Вярно 
b) Грешно 

3. Потребителите могат да изберат къде да публикуват тяхното онлайн портфолио: на нов или 
съществуващ домейн 
a) Вярно 
b) Грешно 

4. Потребителите могат да търсят и изберат нов домейн  
a) Вярно  
b) Грешно  

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/  

 

Карта на дейност 8  -  Напишете вашия блог 

Напишете вашия блог 

https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/
https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/
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НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Blog Content  
Сега идва моментът на истината. Трябва да напишете съдържанието на блога - в света на 
блоговете всяка полезна информация, която предоставяте на читателите, може да се нарече 
„съдържание“. Трябва да е нещо, с което хората ще искат да си взаимодействат и да се върнат, за 
да получат повече, нещо ценно. 
 
Без редовно актуализирано съдържание няма много причини да посещавате уебсайт повече от 
веднъж. 
 
Трябва да решите какво съдържание трябва да направите за новия си блог и дали вашият блог ще 
бъде съставен предимно от думи, снимки, графики, аудио, видео и т.н. 
 
Вашето съдържание ще бъде стръвта, която привлича вашата тълпа.  
 
Вашето съдържание трябва да постигне три неща: 
 
1. Вашето съдържание трябва да говори на определена аудитория и да й предоставя 

стойност по някакъв значителен начин. Никога не забравяйте тази точка. Не става дума за 
вас; става въпрос за тях.. 

2. Вашето съдържание трябва да бъде лесно достъпно и атрактивно представено. Вашата 
презентация трябва да се равнява на качеството на вашето съдържание. Не използвайте 
нискокачествена графика или дизайн. Всичко във вашия блог трябва да привлича 
посетителите ви и да ги насърчава да взаимодействат с вашето съдържание. Не забравяйте да 
проверите правописа си. 

3. Вашият блог обикновено не трябва да бъде комерсиално фокусиран. Никога не 
поздравявайте посетителите си с изскачащи реклами и гигантски банери. Поздравете ги със 
съдържание и причини да се ангажират с това съдържание. Кажете им, че сте там, за да им 
помагате, а не да ги използвате.. 

 
Ето три лесни стъпки за създаване на качествено съдържание: 
 

- Цел. Изложете основната си идея и смисъла, който покривате. 
- Доказване. Дайте пример за идеята, за която говорите. 
- Изпълнение. Дайте лесен начин за изпълнение на . 

 
За личен блог може да искате да споделите някои идеи, наблюдения или рецензии. Така че, за да 
пишете в своя блог ви трябват идеи, много идеи, не само за първата ви публикация, но и за 
следващите ви публикации. Започнете, като създадете файл за вашите бележки и идеи в 
Notepad или Word, например. Запишете всяка нова идея, която имате. 
 
Най-важното правило за първата ви публикация в блога е да пишете за нещо, което ще помогне 
на вашата целева аудитория. Така че, помислете за това, което вече знаете и кои теми ви 
вълнуват, както и за това, за което приятелите ви често ви питат. 
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Ако се затруднявате, започнете с публикация от рода на: Моите 10 любими блог публикации 
 
Ето списък с идеи и съвети за вашите блог публикации, но собствените ви идеи винаги са по-
важни! 
1) Създайте първата си публикация на тема, която познавате по-добре от всичко друго. Не 

забравяйте да направите връзка към други уебсайтове/блогъри във вашата ниша и да ги 
уведомите, когато публикувате публикацията си. 

2) Напишете за себе си и работата, която търсите. 
3) Направете проучване в областта, която ви вълнува и пишете за това. 
4) Споделете статистики и данни: хората обичат публикации с данни. 
5) Разсейте някои митове в определена област и ги съпоставете с факти. 
6) Създайте списък с вдъхновяващи цитати, отнасящи се за вашата ниша 
7) Опишете подробно как сте създали нещо. 
8) Направете списък с идея от други авторитетни блогъри по някаква специфична тема. 
9) Кажете на хората как могат да печелят пари във вашата ниша. 
10) Опишете как нещо може да се направи по-добре и по-бързо. 
11) Опишете най-често срещаният проблем, пред който е изправена вашата целева аудитория и 

предложете начин за решаването му. 
12) Спомнете си какво ви вдъхновява и създайте вдъхновяваща публикация.  
13) Създайте експертна публикация. Попитайте поне 40 авторитетни блогъри във вашата ниша и 

използвайте техните съвети в статията си. Не забравяйте да добавите и вашето мнение по 
тази тема! 

14) Създайте публикация с блогъри. Попитайте онлайн приятели/контакти как биха решили 
проблем, с който вие също се сблъсквате. 

15) Посъветвайте вашата целева аудитория кого да чете и следва. 
16) Сравнете едно нещо с друго (инструменти, книги, тактики...) 
17) Дайте съвет за безплатни продукти и курсове, които биха били полезни за вашата аудитория. 

Направете голям списък с подобни безплатни материали, свържете се с приятелите си и ги 
уведомете за това. 

18) Станете член на релевантни групи във Facebook и открийте въпроси, на които знаете 
отговорите. 

19) Изберете някои много интересни и успешни хора във вашата ниша. Разкажете за най-добрите 
им публикации. 

20) Направете списък с хора от вашата ниша, които четете и които ви вдъхновяват. 
21) Направете интервю с инфлуенсър. Не забравяйте да направите предварително списък с 

въпроси, които ви интересуват. 
22) Във вашата блог публикация, отговорете на въпросите на вашите читатели. 
23) Проучете коментарите в други блогове във вашата ниша. Открийте често повтарящи се 

въпроси и напишете отговорите. 
24) Напишете какви умения са нужни за вашата ниша. 
25) Направете списък с връзки към най-добрите уроци и ръководства по дадена тема. 
26) Напишете детайлно мнение за продукт, който сте използвали. 
27) Обърнете се към колеги блогъри и ги помолете да споделят с  вас своите идеи за публикации. 
28) Напишете благодарствена публикация и споменете всички, които са ви помогнали. 
29) Разкажете за последните новини и споменете новостите във вашата ниша. 
30) Пишете на популярна тема но от нов ъгъл. 
 
Копирайте и поставете най-добрите идеи, които да ви помогнат, в Notepad или Word.  
 
Може да използвате специално инструменти за изследване на ключови думи. Например, 
разгледайте Answerthepublic (https://answerthepublic.com/) или Alsoasked 

https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://answerthepublic.com/
https://alsoasked.com/
https://alsoasked.com/
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(https://alsoasked.com/). Открийте отнасящи се заявки въз основа на тези ключови думи и 
създайте своята блог публикация. 
 
Разгледайте кои са съветите и грешките за воденето на блог на  
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes  
 
Създайте и напишете вашата блог публикация 
 
За да създадете блог, трябва да влезете в Blogger. Вляво кликнете върху стрелката надолу. 
Кликнете върху Нов блог. Въведете име за вашия блог. Кликнете върху Напред. 
Изберете адрес или URL блог. Кликнете върху Запазване. 
Сега можете да списвате своя блог, като не забравяте да го запазвате редовно. 
 
Някои основни съвети за блогване 
 
Стартирането на нов блог е трудно и това може да отблъсне много хора. Някои може да започнат 
добре, но да се обезсърчат бързо поради липсата на коментари или посещения. Искате да се 
откроите от милионите други блогъри, искате вашият да бъде блог, който хората посещават. 
 
Ето няколко прости съвета, които ще ви помогнат по пътя: 
 

- Публикувайте редовно, но не и ако нямате нищо, за което да си струва да публикувате. 
- Блогвайте само в няколко специфични категории.  
- Не поставяйте връзките ‚Абониране‘ на заглавната страница, тъй като по принцип само 

затрудняват достъпа. 
- Използвайте изчистена и семпла тема, ако е възможно. 
- Наслаждавайте се на блогването, поддържайте блога за забавление. 
- Коментирайте в блоговете на други хора (тъй като обикновено те ви посещават обратно) 

 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Достъп до интернет 
Notepad, документ в Word 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ 

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор. 
 
1. Ако не актуализирате редовно блога си, няма причина хората да го посещават.  
A) Вярно 
B) Грешно 
 

https://alsoasked.com/
https://alsoasked.com/
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes
https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-mistakes
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2. Използвайте много банери и известия на началната страница на блога, за да накарате 
хората да се абонират за вашия блог. 
A) Вярно 
B) Грешно 
 
3. Трябва да използвате вашия блог, за да споделяте идеи, наблюдения или рецензии. 
A) Вярно 
B) Грешно 
 
4. Три прости стъпки за създаване на качествено съдържание са:  Цел – Доказване – 
Изпълнение.  
A) Вярно 
B) Грешно 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 
https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg  
 

 

 

  

https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg
https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg
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2. Авторски права и лицензи    
 

2.1 Въведение в раздела 
Картата отдолу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато кликнат върху 
съответната част (виж дизайна на документа) 

АВТОРСКИ ПРАВА И ЛИЦЕНЗИ  

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

Тази тема предоставя информация за „Авторско права и лицензи“, как да сте сигурни онлайн, как 
да намерите „безплатно съдържание“ и защо, както и защо Creative Commons са важни за 
създателите на съдържание. 
 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

• Творческо мислене: способността да се обмисля или разглежда нещо по нов начин, 
определението за нестандартно мислене. 

• Критично и иновативно мислене: логичният, последователен, дисциплиниран процес 
на рационализиране, анализ, оценка и тълкуване на информация за вземане на 
информирани преценки и/или решения. 

• Решаване на проблеми: способността да се идентифицира източника на проблем и да 
се намира ефективно решение или да се търсят алтернативни методи за решаване на 
проблема.  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В края на този раздел ще можете да: 
• Разбирате дефиницията на Авторско право и лиценз 
• Разбирате основната разлика между авторско право и лиценз  
• Разбирате закона между социалните медийни платформи и авторските права 
• Разберете как да предпазите своята собствена работа (интелектуална собственост) в 

социалните платформи  
• Разбирате какво са ‘Creative Commons’ 
• Разбирате какво са ‘Creative Commons лицензи’ 
• Разбирате как и защо да намирате ‚безплатно съдържание‘ 

 

DIGCOMP РАМКА  

Компетентна област 3  
 
Компетентна област 3.3 Авторски права и лицензи  
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СПРАВКИ (ако са налични) 

APA style 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако са налични) 

• Creative Commons https://creativecommons.org/  
• Copyright alliance (n.d.). Copyright basics. Retrieved from  

https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-
copyright/#:~:text=A%20copyright%20is%20a%20collection, 
and%20display%20the%20work%20publicly. 

• Johnston, K. (n.d.). The Reasons Why Copyright Laws Should Be Respected. Retrieved from 
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html  

• Stack Exchange (n.d.). What’s the difference between Copyright and Licensing?. Retrieved from 
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-
copyright-and-licensing  

• Wipo (n.d.). Copyright. Retrieved from https://www.wipo.int/copyright/en/  
 
 

 

2.2 Карти за действие 
 

2.2.1 Начално ниво 

Карта на дейност 9  -  Дефиниция за авторско право и лиценз 

Дефиниция за авторско право и лицензи 

НИВО 

Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Основната цел на тази тема е да предостави информация относно авторските права и лицензите, 
основната дефиниция, закона между социалните медийни платформи и авторските права и как да 
защитите работата си (интелектуална собственост) в социалните медийни платформи.   
 
Авторското право е юридическият термин от колекция от права, използвани за определяне на 
собственика на оригинално произведение или продукт. Когато някой създаде продукт, това се 
превръща в интелектуална собственост, която трябва да бъде защитена от неразрешено дублиране. 
Законът за авторското право има за цел да балансира интереса на създателите с обществения 
интерес за достъп до конкретно съдържание.  

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://www.wipo.int/copyright/en/
https://www.wipo.int/copyright/en/
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Някои продукти, които могат да бъдат защитени от авторско право са: 
 

- Книги, статии, рецензии, поеми, есета и т.н. 
- Съдържание на уебсайтове (текст, изображения, графики) 
- Видео и аудио (филми, телевизионни програми, подкастове и т.н) 
- Музика (текстове и инструментали) 
- Художествени творби (картини, рисунки и т.н.) 
- Архитектурни проекти  
- Софтуерни програми 

 
Освен това, някои от предимствата на авторското право са: 
 

- Собственост само притежателят на авторските права има правото да използва 
произведение, защитено с това право 

- Дълголетие: защитата на авторски права съгласно съвременното законодателство трае до 
70 години след смъртта на създателя  

- Наказания 
- Покритие 
- Яснота 

 
Най-добрият начин да защитите работата си (интелектуална собственост) е да използвате 
графики/изображения със свободно съдържание и да споменете декларация за авторски права 
върху файла за снимки. 
 
Лицензът е правен документ на споразумение, при което едно лице или компания дава на друго 
лице на компанията разрешение за авторско право върху оригиналното произведение. 
 
Социалните медийни платформи, като Facebook, Twitter и Pinterest, позволяват на 
потребителите да публикуват онлайн всякакъв вид материали, които могат да бъдат защитени с 
авторски права. Всеки вид сайт в социалните медии не притежава произведението, публикувано 
на техния сайт; авторските права все още се запазват от собственика. Съгласявайки се обаче да 
публикува какъвто и да е материал на сайта, потребителят подписва „лицензионно споразумение“, 
което дава разрешение на социалните медии да използва произведението.  
 
 
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

- Видео в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg  
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин.  

ОЦЕНЯВАНЕ  

https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg
https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg
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3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Авторското право е юридическият термин от колекция от права, използвани за определяне 
на собственика на оригинално произведение или продукт. 
a) Вярно 
b) Грешно 

2. Най-добрият начин да защитите работата си е да използвате графики / изображения със 
свободно съдържание и да споменете декларация за авторски права върху файла за снимки. 
a) Вярно 
b) Грешно 

3. Лицензът е юридически документ на споразумение, при което едно лице или компания 
дава на друго лице или компания разрешение за авторски права върху оригиналното 
произведение. 
a) Вярно 
b) Грешно 

4. Всеки вид сайт в социалните медии притежава произведението, публикувано на техния 
сайт; авторските права все още се запазват от собственика.   
a) Вярно 
b) Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-
copyright-826333/  

 

 

2.2.2 Ниво за напреднали 
 

Карта на дейност 10  -  Creative Commons 

Creative Commons (CC) 

НИВО 

https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
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Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Основната цел на тази дейност е да представи най-често срещаното лицензионно споразумение, 
наречено „Creative Commons“, значението на лиценза за CC и как обществеността може да използва 
CC за тяхната интелектуална собственост. 
 
 
В днешно време един от най-използваните известни публични лицензи е Creative Commons. 
Лицензите на  Creative Commons се разработват и поддържат от организацията с нестопанска 
цел Creative Commons в САЩ и основната цел е да се предостави от отделни създатели на големи 
институции стандартизиран начин за споделяне на работата им. 
 
Фигура 1 илюстрира лесен, стандартизиран начин да се даде лиценз за споделяне на креативната 
работа/интелектуална собственост, като се избират функции и се получава съответния лиценз 
(https://creativecommons.org/share-your-work/#platform )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1: Скрийншот от уебсайта на Creative Commons (CC) и как да изберем лиценз. Трябва 
да въведете https://creativecommons.org/  

 
 
Има шест различни типа лицензи и създателят трябва да реши кой е най-подходящ за тяхната 
работа: 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/share-your-work/#platform
https://creativecommons.org/share-your-work/#platform
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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Фигура 2: Скрийншот на Creative Commons (CC) лицензи  

 
  

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

- Creative Commons https://creativecommons.org/  
- Типове Creative Commons лицензи - https://creativecommons.org/about/cclicenses/  
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ  

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

1. Основната цел на Creative Commons е да предостави на отделни създатели и големи 
институции стандартизиран начин за споделяне на работата им.   
a) Вярно 
b) Грешно 

2. За да изберете лиценз, първо трябва да изберете функции  
a) Вярно 
b) Грешно 

3. Елементът ‘BY’/‘на‘ описва това, че трябва да се даде кредит на създателя 
a) Вярно 
b) Грешно 

4. Има 4 (четири) различни типа лицензи  
a) Вярно 
b) Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/ 

 

 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/
https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/
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2.2.3 Напреднало ниво 
 

Карта на дейност 11  -  Съдържание без авторски права 

Съдържание без авторски права 

НИВО 

Напреднали 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Тази тема предоставя информация относно съдържанието без авторски права, защо е важно 
да се използва и примери за уебсайтове без авторски права с графики / изображения, 
музика и видеоклипове. 
 
Авторското право е едно от жизненоважните права, изложени в Конституцията на 
Съединените щати (Johnston, n.d.) и като следствие, всеки трябва да уважава и защитава 
идеите / знанията / работата на създателите. Налични са няколко уебсайта, които могат да ви 
помогнат да използвате съдържание без авторски права, което означава, че всеки има право 
да използва конкретното съдържание толкова пъти, колкото иска, без нужда от разрешение.  
 
Графики и изображения без авторски права: 
 

- www.pexels.com  
- www.pixabay.com  
- https://unsplash.com/  
- https://www.flaticon.com/home 

 
 
Музика без авторски права: 
 

- www.youtube.com  
- https://freesound.org/  
- https://freemusicarchive.org/  

 
Видеоклипове без авторски права: 
 

- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/  
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 

 
В допълнение, можете да използвате разширените настройки за търсене в Google (Advance 
Google Search Settings), за да откриете и използвате съдържание без авторски права и за 
многократна употреба.  
 
СТЪПКА 1: Посетете www.google.com  

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/home
https://www.flaticon.com/home
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://freesound.org/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.dareful.com/
https://www.dareful.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.videezy.com/
https://www.videezy.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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СТЪПКА 2: Въведете която и да е ключова дума/фраза, която искате да потърсите, 
например ‚трудов пазар‘  
СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Images’  (Изображения) 
СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Tools’  (Инструменти) 
СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Usage Rights’  (Права за използване) 
СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Labelled for Reuse’  (Маркирани за многократна употреба) 

 
 
Фигура 1: Скрийншот от начална страница на Google и как да използвате разширените 

настройки за търсене 
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Изображения и снимки без авторски права: 
 

- www.pexels.com  
- www.pixabay.com  
- https://unsplash.com/  
- https://www.flaticon.com/home 

 
 
Музика без авторски права: 
 

- www.youtube.com  
- https://freesound.org/  
- https://freemusicarchive.org/  

 
Видеоклипове без авторски права: 
 

- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/  
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 

 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ  

3-4 Въпроса за оценка въз основа на това, което потребителят е научил от дейността. 
Въпросите могат да бъдат верни/грешни или с множествен избор. 
Всеки въпрос трябва да има само един верен отговор.  
 

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/home
https://www.flaticon.com/home
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://freesound.org/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.dareful.com/
https://www.dareful.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.videezy.com/
https://www.videezy.com/
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1. Потребителите могат да намерят изображения/снимки без авторски права от 
уебсайтове като www.pexels.com, www.pixabay.com  
a) Вярно 
b) Грешно 

2. Потребителите не могат да намерят музика без авторски права 
a) Вярно 
b) Грешно 

3. Потребителите не могат да намерят видеоклипове без авторски права 
a) Вярно 
b) Грешно 

4. Потребителите могат да намерят съдържание без авторски права чрез настройките за 
разширено търсене в Google 
a) Вярно 
b) Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

  
 
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/  

 

 

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/
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